
Zprávy z diecéze… 
(září 2019) 

 
 

1. Sbírka na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze 
 

Při bohoslužbách v neděli 22. 9. 2019 se uskuteční sbírka na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Výnos 
sbírky bude součástí druhé splátky příspěvku farností do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.  
Více informací na <http://donator.cz>.  

 

 

2. Kurz Tajemství partnerských vztahů 

 
Pastorační středisko nabízí kurz Tajemství partnerských vztahů. Kurz je určen pro mladé lidi (zadané i ne-

zadané) ve věku od 18 do 35 let. Obsah přednášek s workshopy vede k uvědomění si důležitosti sebepoznání                    

a vzájemného poznávání před chozením a v období chození, životních hodnot a cílů, rozdílnosti mužské a ženské 
identity a vlivu původní rodiny na osobnost a na vztah. Šest setkání proběhne v pondělí, úterý nebo ve středu                  

(v den podle největšího zájmu), a to od 7.  / 8. / 9. října 2019 vždy od 18 do 20 hodin. Přihlášky na webu 

<https://1url.cz/eMSfv>. Místo setkávání bude v centru Brna. Kurz je zdarma. 

 

 

3. OSN připomíná Mezinárodní den obětí náboženského násilí 
 

Letošní 22. srpen byl prvním mezinárodním dnem vzpomínky na oběti násilných činů motivovaných nenávistí 
vůči náboženství či víře. V květnu tohoto roku o tom rozhodlo generální shromáždění OSN. Na pronásledování 

kvůli víře také upozorňuje mezinárodní křesťanská iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která se v České 

republice uskuteční ve středu 27. 11. 2019. Společně ji organizují Česká biskupská konference, Ekumenická rada 

církví a Federace židovských obcí. Všichni jsou zváni, aby se zapojili ve své farnosti či obci např. nasvícením 
budovy na červeno, uspořádáním bohoslužby, přednášky nebo jiné připomínky s červenými svíčkami.  

podle TS ČBK 

 

 

4. Výběrové řízení – pracovní místa 
 

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic 

– pracovník údržby s pracovištěm v Brně 
– diecézní konzervátor 

 

 

5. Nové kostely a kaple 
 

Dne 4. 3. 2016 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, dal dovolení k opětovnému otevření řeholního 

domu Kongregace sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova v ulici Nováčkova 52 v Brně - Husovicích 
a současně dal dovolení k uchovávání eucharistie v kapli Božského Srdce Páně v tomto domě.  

 
 

6.  Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

P. Mgr. Zbigniew Adam Byczkowski, OFMConv., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně, s platností 

od 1. 9. 2019 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlavě.  

P. Dominik Maria Eremiáš, OSB, rektor kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů v Praze -

 Emauzích, s platností od 1. 9. 2019 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Rajhrad.  

Mons. Vnislav Fruvirt, soudce u Diecézního církevního soudu v Brně a výpomocný duchovní ve farnosti                        

u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Brně - Bystrci, s platností od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2024 

ustanovení soudcem prodlouženo.  



Fr. Jan Kapistrán Tomáš Gajdoš, OFM, kandidát stálého jáhenství (jáhenské svěcení 5. 10. 2019), 

s platností od 6. 10. 2019 ustanoven k jáhenské službě ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně                    

v Brně - Husovicích.  

R. D. Mgr. Ing. Jiří Janalík, spirituál Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy, Barvičova 85, Brno, 

a správce kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova tamtéž, s platností od 1. 9. 2019 jmenován školním 

kaplanem Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy, Barvičova 85, Brno (jmenování správcem kaple 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova zůstává v platnosti).  

D. Mgr. Hyacint Pavel Kuchta, OPraem., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě, 

s platností od 1. 8. 2019 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.  

R. D. Mgr. Miroslav Kulifaj, farní vikář ve farnosti Hodonín, s platností od 10. 7. 2019 na dobu pěti let 

ustanoven navíc do úřadu notáře u Diecézního církevního soudu v Brně a jmenován navíc do úřadu 

překladatele italského jazyka u Diecézního církevního soudu v Brně.  

R. D. Vojtěch Loub, farář ve farnosti Třebíč - Jejkov a pověřený výpomocí ve farnosti Třebíč-zámek, 

spirituál Katolického gymnázia Třebíč a pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství třebíčském, 
s platností od 1. 9. 2019 jmenován školním kaplanem Katolického gymnázia Třebíč (jmenování 

spirituálem zrušeno, ostatní ustanovení a jmenování zůstávají v platnosti).  

R. D. Tomáš Marada, DiS., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně a spirituál Církevního domova 

mládeže Petrinum, s platností od 1. 9. 2019 jmenován školním kaplanem Církevního domova mládeže 

Petrinum (ustanovení farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně zůstává v platnosti).  

P. Ing. Jaroslav Němec, SDB, spirituál Cyrilometodějské církevní základní školy, Lerchova 65, Brno,                          

s platností od 1. 9. 2019 jmenován školním kaplanem Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné 

školy pedagogické Brno a Cyrilometodějské církevní základní školy, Lerchova 65, Brno.  

R. D. Josef Pejř, administrátor ve farnosti Horní Štěpánov a excurrendo administrátor ve farnosti Knínice                      

u Boskovic, s platností od 1. 8. 2019 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátorem ve farnosti 

Knínice u Boskovic.  

R. D. Mgr. Miroslav Sedlák, farář ve farnosti Šardice, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven výpomocným 

duchovním ve farnosti Šakvice  

Mons. ThLic. Václav Slouk, II. prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, 

děkan děkanství brněnského, moderátor pro ekumenismus, člen Kněžské rady a Sboru poradců 

a pověřený duchovní službou pro organizační jednotku Diecézní charity Brno Správa DCHB a Služby 
Brno, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven navíc do služby duchovního správce sester dominikánek 

v řeholním domě na ulici Veveří v Brně a současně pověřen navíc výpomocí ve farnosti u katedrály sv. 

Petra a Pavla v Brně.  

R. D. Mgr. Miroslav Šudoma, farář ve farnosti Boskovice, excurrendo administrátor ve farnosti Svitávka                      

a děkan děkanství boskovického, s platností od 1. 8. 2019 ustanoven navíc excurrendo administrátorem                 

ve farnosti Knínice u Boskovic.  

P. Mgr. Bc. Jaroslav Trávníček, SDB, farní vikáře ve farnosti Žďár nad Sázavou – II a spirituál Biskupského 

gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáru nad Sázavou, s platností                             

od 1. 9. 2019 jmenován školním kaplanem Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha 

Kolpinga ve Žďáru nad Sázavou (ustanovení farním vikářem ve farnosti Žďár nad Sázavou  - II zůstává                  

v platnosti).  

P. Mgr. Augustin Jiří Zatloukal, OFM, s platností od 1. 9. 2019 ustanoven kooperátorem duchovní správy                    

u kostela sv. Maří Magdalény v Brně.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

  

7. Pověření ČBK – vězeňská služba v ČR 
 

Česká biskupská konference s účinností od 1. 1. 2019 pověřila R. D. RNDr. Mgr. Miloše Františka Převrátila, 
kněze pražské arcidiecéze (e-mail <prevrat@volny.cz>), a R. D. Mgr. Otto Brocha, stálého jáhna olomoucké 

arcidiecéze, aby jednali jako koordinátoři vězeňské pastorační služby v České republice v součinnosti s Mons. 
Josefem Kajnekem, biskupem delegátem ČBK pro duchovní službu ve věznicích. 

 

 


